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1 Johdanto 

Kosmopolitanismi on yksi ihmiskunnan historian vanhimpia ja kiehtovimpia ihmisyyttä 

kuvaavia käsitteitä. Halusimme tai emme on elämämme globalisaation myötä muuttunut 

kosmopoliittiseksi. Haluan tässä tutkimuksessa selvittää, mitä kosmopolitanismi todella on; 

haluan tietää miten se on ymmärretty ennen, miten se ymmärretään tänä päivänä, mitkä ovat 

kosmopoliittisen etiikan toteutumisen esteitä sekä alkaa ymmärtää minkälaista 

kosmopoliittista etiikkaa globaalikasvatus ja suomalainen koulujärjestelmä luovat. 

 

1.1 Tutkimusongelmat 

Tutkimus pyrkii vastaamaan yleisemmin kysymykseen, mistä tekijöistä kosmopolitanismi 

rakentuu? Tarkemmin määritellen tutkimuskysymyksiä ovat: 

1. Millaisia määritelmiä kosmopolitanismin käsitteen ympärille on luotu? 

2. Mitä tekijöitä tarvitaan että voidaan luoda kosmopoliittista etiikkaa? 

3. Miten Kwame-Anthony Appiahin kosmopolitanismin teoria vertautuu muihin 

määritelmiin? 

1.2 Aineisto 

Tutkimuksen pääsääntöisenä aineistona käytetään kirjoja, julkaisuja ja teoksia jotka sisältävät 

erilaisia näkemyksiä kosmopolitanismin käsitteestä. Julkaisut käsittelevät kosmopolitanismin 

käsitettä pääsääntöisesti eettisenä, taloudellisena ja elämäntapaa kuvaavana ilmiönä. Suuressa 

roolissa tässä tutkimuksessa ovat Sharon Toddin kirjoittama Toward an Imperfect Education: 

Facing Humanity, Rethinking Cosmopolitanism (2009), joka esittelee tutkimuksessa 

käytettävät klassisen ja uuden kosmopolitanismin luokat, Immanuel Kantin 

kosmopolitanismia käsittelevä aineisto, sekä Paul Jamesin tutkimuskokoelmassa 

Globalization and Politics Volume IV, Political Philosophies of the Global (2014) käyttämät 

kosmopolitanismin luokitelmat. Tutkimuksen kolmannessa osassa perehdytään Kwame 

Anthony Appiahin kirjaan Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers (2006). Appiah 

esittelee esseekokoelmassaan mielenkiintoisella ja helposti lähestyttävällä tavalla omaa 

näkemystään siitä, millaista nykyajan kosmopolitanismin tulisi olla. 
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1.3. Tutkimustapa 

Tutkimuksessa toisessa osassa suoritetaan kirjallisuuskatsaus kosmopolitanismia 

käsittelevälle aineistolle. Tätä aineistoa hyödyntäen pyritään luomaan laaja ja selkeä kuva eri 

kosmopolitanismin muodoista sekä niitä yhdistävistä ja ne erottavista tekijöistä, sekä 

esittämään ne selkeimmin ymmärrettävällä tavalla. Kyseiset muodot on jaoteltu aineistosta 

nousseiden teemojen mukaisesti. 

Tutkimuksen kolmannessa osassa esittelen Kwame Anthony Appiahin kosmopolitanismin 

teorian, jonka Appiah esittää teoksessaan Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers 

(2006). Teokseen perehdytään tutkimuksessa enemmän kuin muuhun aineistoon, sillä siinä 

esitetyt ajatukset vetoavat minuun niin tieteentekijänä kuin arvokasvattajana. Appiahin 

kosmopolitanismin ymmärretään ainakin tämän tutkimuksen kontekstissa edustavan Jamesin 

(2014) käyttämää maadoitetun kosmopolitanismin (grounded cosmopolitanism) luokkaa. 

Pidän Appiahin näkemystä merkittävänä ja tärkeänä suunnannäyttäjänä globaalikasvatuksen 

tutkimuksessa. Esittelen Appiahin kosmopolitanismin kolmea hänen tekstistään johtamaani 

teemaa mukaillen. Nämä teemat myös muodostavat kyseisen osion rungon. 

Tutkimuksen neljännessä osassa esitän johtopäätökseni niistä tekijöistä joita tarvitaan 

kosmopoliittisen etiikan luomiseen. Pohdin myös kosmopolitanismin käsitteiden yhteyksiä 

niin yleisesti kuin suhteessa Kwame-Anthony Appiahin teoriaan. 
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2 Kosmopolitanismi 

Kosmopolitanismille ei ole olemassa yhtä oikeaa määritelmää. Käsite itsessään on yli kaksi 

tuhatta vuotta vanha ja juontaa juurensa antiikin kreikan sanasta "kosmopolī́tēs", 

kosmopoliitti, universumin- tai maailmankansalainen (Sanakirja, 2018, ”Cosmopolitan”. 

(n.d.)). Luultavasti tästä johtuen kosmopoliitin käsitteellä viitataan yleisellä tasolla monesti 

epämääräisesti esimerkiksi henkilöön, joka kokee yhteenkuuluvuuden tunnetta muihin 

ihmisiin enemmän ihmisyyden, ei niinkään kansalaisuuden tai yhteisön vuoksi. Toivonkin, 

että tutkimuksen edetessä tämä määritelmä selkiytyy. 

Näen kosmopolitanismin kriittisenä osana globaalia kansalaisuutta ja globaalia 

kansalaiskasvatusta. On kuitenkin mielestäni ensiarvoisen tärkeää  ensin ymmärtää 

minkälaista kosmopoliittista etiikkaa luomme, kun vaalimme globaalin kansalaisuuden 

piirteitä esimerkiksi kouluissa tapahtuvassa kansalaiskasvatuksessa. Kosmopolitanismin 

käsitteen ympärille onkin aikojen saatossa kasaantunut iso määrä toisistaan eriäviä tulkintoja 

ja merkityksiä, joita pyrin seuraavaksi esittelemään. Tutkimuksessa käytettävät määritelmät 

on valittu käsillä olevasta aineistosta. Aineiston tarjoamat määritelmät ovat nähdäkseni 

riittävät tutkimuksen tavoitteisiin nähden, vaikka määritelmistä onkin tässä yhteydessä esitelty 

vain pieni osa. 

2.1 Kosmopolitanismin tulkintoja, teorioita ja kategorioita 

Kosmopolitanismin käsitteen käyttö on yleistynyt 2000-luvulla. Fazal Rizvin (2008, s. 101) 

mukaan kosmopolitanismi nähdään tänä päivänä jonkinlaisena moraalisena ja/tai poliittisena 

vastauksena globalisaation mahdollistamille yhteiskunnallisille muutoksille jotka ovat luoneet 

uusia taloudellisia todellisuuksia, sekä vaikuttavat ihmisten poliittiseen käyttäytymiseen ja 

heidän yhteenkuuluvuuden, identiteetin ja kansalaisuuden tajuun. Kosmopolitanismin termillä 

viitataan akateemisissa yhteyksissä niihin käytäntöihin, joiden avulla tulkitaan globalisaation 

aikakautta, sekä käytäntöihin joiden mukaisesti toimia tuossa ajassa (Rizvi, 2009, s. 253). 

Globalisaatio on luonut muutoksen tilan, jossa ihmiset yhtä aikaa lähentyvät toisiaan ja 

erkaantuvat toisistaan. Monet tahot näkevät, että kosmopolitanismissa piilee ratkaisu tämän 

muutoksen tilan luomiin ja mahdollistamiin ongelmiin. Tulemme kuitenkin huomaamaan, että 

kosmopolitanismi voi myös synnyttää uusia ongelmia. 
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Georg Cavallar jaottelee kosmopolitanismin moraalisen, poliittisen, kulttuurisen, taloudellisen 

ja epistemologisen kosmopolitanismin luokkiin ja sanoo, että kosmopolitanismilla 

tarkoitetaan uskoa tai teoriaa, jonka mukaan kaikki ihmiset, rodusta, sukupuolesta, uskonnosta 

tai poliittista liittoumista huolimatta kuuluvat, tai pitäisi kuulua, yhteen suureen yhteisöön 

(Cavallar, 2015, s. 4). Cavallarin määritelmässä tuo yhteisö nähdään tavoiteltavan arvoisena 

yhteisönä johon me kaikki kuulumme tai johon meidän kaikkien tulisi kuulua huolimatta siitä, 

keitä olemme tai mistä tulemme. Määritelmä ei kuitenkaan kerro millainen tuo tavoiteltava 

yhteisö johon erimielisyyksinemme kuulumme todella on, millaisin keinoin tuon 

kuvitteellisen yhteisön olemassaoloa vaalitaan, elämmekö siinä jo nyt ja mitkä asiat tekevät 

tuosta yhteisöstä vaalittavan arvoisen? 

Yhteisöt koostuvat aina yksilöistä joilla on oma historiansa. Elämissämme tapahtuneet asiat 

muokkaavat meitä ja vaikuttavat olennaisesti näkemyksiimme siitä, minkälaista elämää 

meidän kaikkien tulisi vaalia. Kosmopolitanismi tai kosmopoliittisen ideologian 

toteuttaminen ei siis tapahdu tyhjiössä, vaan jo olemassa olevien yhteisöjen 

vuorovaikutuksessa. Karen Pashby (2013, s. 255) kuvaa tätä dynaamista kansallisen ja 

globaalin tilan vuorovaikutusta kosmopolitanismin moderniksi paradoksiksi. Mikäli 

Cavallarin kuvaus siis olisi oikeassa, olisi Cavallarin kuvaamalla kosmopoliittisella 

toiminnalla vastassaan lukuisia haasteita. 

Veronique Pin-Fatin (2013, s. 242) mukaan yleinen konsensus tiedeyhteisössä on, että 

nykyajan kosmopolitanismin suurimmat haasteet ovat tulosta muun muassa seuraavista 

tekijöistä: siitä, että moraalisista arvoista ja käytännöistä ei olla universaalisti yhtä mieltä, että 

on olemassa todellinen vaara että kosmopolitanismi on vain yksi uusi länsimaisen riiston 

muoto ja että kosmopolitanismin vaalima näkemys ihmisyydestä on kapeakatseinen. 

Olen itse kasvatusalan opiskelija ja on mielestäni tärkeää keskustella siitä, minkälaiseen 

arvokasvatukseen osallistamme oppilaamme niin tietoisesti kuin tiedostamattakin. Hans 

Schattlen mukaan kouluissa ympäri maailman ymmärretään globaali kansalaiskasvatus tavalla 

joka heijastelee yhteistä halua luoda sivistettyjä ja eettisesti toimivia kansalaisia joita yhdistää 

ihmisyys, eikä niinkään tietty kaupunki, kunta tai maa (Schattle, 2008, s. 76). Tuo kasvatustyö 

tapahtuu pääsääntöisesti kouluissa, joiden tehtävä on Thomas Popkewitzin (2009, s. 386) 

mukaan luoda oppilaista valtion tulevia kansalaisia jotka omaavat kosmopoliittisia piirteitä. 

Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sanovat, että Suomessa järjestettävässä 

opetuksessa huomioidaan ne "velvoitteet, jotka tulevat muusta lainsäädännöstä sekä 



10 

 

kansainvälisistä sopimuksista, joihin Suomi on sitoutunut." (OPS, 2014, s. 14). Yksi tällaisista 

sopimuksista on Suomen sitoutuminen muiden Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltioiden 

rinnalla kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen varmistamiseen vuoteen 2030 

mennessä. Yksi näistä tavoitteista on "Varmistaa... että kaikki oppijat saavat kestävän 

kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot esimerkiksi... maailmankansalaisuutta, 

monimuotoisuuden sekä kulttuurin osuutta kestävässä kehityksessä arvostavan koulutuksen 

kautta" (Suomen, YK-liitto, tavoitteet yksityiskohtaisemmin, 2018). 

Noah W. Sobe käyttää kirjassa Systems of Reason and the Politics of Schooling (2014) 

toteutuvan (actual) ja normatiivisen (normative) kosmopolitanismin käsitteitä. Toteutuvalla 

kosmopolitanismilla hän viittaa ymmärtääkseni aikoihin ja paikkoihin sidonnaiseen 

tapahtuvaan tai jo tapahtuneeseen sosiaaliseen toimintaan. Normatiivisella 

kosmopolitanismilla hän viittaa normatiiviseen moraaliin ja/tai poliittiseen ideaaliin (Sobe, 

2014, s. 251). Sobe näkee käsitteet toisistaan erillisinä, mutta lähestyy termiä koulujen arjen 

näkökulmasta ja väittää, että koulut ovat paikkoja, joissa nuo kaksi toisistaan poikkeavaa 

käsitettä kohtaavat toisensa opettajien ja oppilaiden arjessa. Sobe näkee koulun paikkana jossa 

normatiivisen kosmopolitanismin ideaalit ilmaisut risteävät toteutuvan kosmopolitanismin 

valmistuksen kanssa (Sobe, 2014, s. 260). Luonnollisesti, ottaen huomioon oman taustani 

kasvatusalan opiskelijana, Soben väite kiehtoo minua. Pyrin tätä tutkimusta tehdessäni 

kuitenkin pidättäytymään liiallisesta erinäisten koulutukseen liittyvien näkökulmien 

huomioimisesta ja tyydyn vain yhtymään Soben toteamukseen, että koulujärjestelmän ja 

kosmopolitanismin välisen suhteen tutkiminen olisi mielenkiintoinen jatkotutkimuksen kohde. 

Toisenlaisen, mutta Soben määritelmää muistuttavan määritelmän tarjoaa Ulrich Beck 

kirjassaan Cosmopolitan Vision, jossa Beck puhuu kosmopolitanismista ja oikeasti olevasta 

kosmopolitanisaatiosta (cosmopolitanism and really existing cosmopolitanization). Tässä 

yhteydessä kosmopolitanisaatiolla viitataan niihin ihmisten toimintoihin ja käytäntöihin jotka 

ovat vastineita globaalille kaupankäynnille tai globaaleille uhille kuten ilmastonmuutokselle, 

terrorismille tai talouskriiseille (Beck, 2006, s. 19). Beck nimittää näitä toimia ja käytäntöjä 

myös tiedostamattomaksi kosmopolitanismiksi.  

Viitaten Soben käyttämiin määritelmiin, tässä tutkimuksessa käsitellään kosmopolitanismia 

myöhemmin poliittisena ideaalina kappaleessa 2.2, kosmopolitanismia ihmisten välisenä 

toimintana kappaleissa 2.3. ja 2.4. sekä kosmopolitanismia elämäntapana osiossa 3. Ennen 



11 

 

sitä, haluaisin kuitenkin esitellä muita, mielestäni selkeämpiä kosmopolitanismin määritelmiä, 

joita myös hyödynnän tutkimuksessa. 

Sharon Todd väittää kirjassaan Toward an Imperfect Education: Facing Humanity, 

Rethinking Cosmopolitanism (2009, s.25), että valtaosa olemassa olevista kosmopolitanismin 

määritelmistä voidaan jaotella klassiseen kosmopolitanismiin (classic cosmopolitanism) tai 

niin sanottuun uuteen kosmopolitanismiin (new cosmopolitanism), joista jälkimmäiseen 

kuuluvista määritelmistä ensimmäiset ovat syntyneet 1990-luvun alussa. Paul James taas 

jaottelee tutkimuskokoelmassa Globalization and Politics Volume IV, Political Philosophies 

of the Global (2014), kosmopolitanismin määritelmät kolmeen luokkaan. Väitän, että Jamesin 

käyttämät kaksi ensimmäistä luokkaa, universalistinen ja pelkistetty kosmopolitanismi (itse 

tehtyjä käännöksiä termeistä universalist cosmopolitanism ja abstracted cosmopolitanism), 

kuuluvat Toddin käyttämän klassisen kosmopolitanismin määritelmän alle, kun taas Jamesin 

kolmas luokka, maadoitettu kosmopolitanismi (itse tehty käännös termistä grounded 

cosmopolitanism), edustaa Toddin käyttämää määritelmää uudesta kosmopolitanismista. 

2.2 Klassinen kosmopolitanismi 

Toddin mukaan klassista kosmopolitanismia edustavia määritelmiä yhdistää se, että ne 

vetoavat universaaliin ihmisyyteen, [universaaleihin] oikeuksiin ja/tai 

maailmankansalaisuuteen (Todd, 2009, s. 25). Kyseiset tekijät ovat keskeisessä roolissa 

klassisen kosmopolitanismin määritelmien pyrkimyksissä luoda oikeudenmukainen, 

harmoninen ja rauhallinen maailmanjärjestys (Todd, 2009, s. 25). Oma näkemykseni on, että 

esimerkiksi Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusjulistus tai Unescon Agenda 2030 -

ohjelma edustavat tällaista ajattelutapaa. Henkilökohtaisesti pidän näitä kahta esimerkkiä 

keskeisinä hyvinvoivan globaalin yhteisön olemassaolon mahdollistavina työkaluina. 

Ihmisoikeuksia tulee vaalia ja Agenda 2030 -ohjelman tavoitteita tavoitella. Mielestäni ne 

ovat kuitenkin myös hyviä kohteita havainnollistamaan sekä hallinnollisen ja eettisen, 

toteutuvan ja normatiivisen kosmopolitanismin eroja, että ne erottavan viivan vetämisen 

vaikeutta. 

Todd kritisoi sellaista kosmopoliittista ajattelutapaa, jossa korostuu näkemys, että 

ihmiskunnan tulisi vaalia käsitystä yhtenäisestä moraalitajusta tai arvoperustasta, sillä 

tällainen ajattelutapa väheksyy kulttuurisen diversiteetin roolia globaalia oikeudentajua, 

globaalia demokratiaa tai maailmankansalaisuuden ideoita määrittäessä (Todd, 2009, s. 28). 
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Soben mukaan kasvatusalalla on jo parin vuosikymmenen ajan käyty vilkasta keskustelua 

siitä kuinka tasapainotella eettisen ja humanitäärisen universalismin ja näihin kohdistuvien 

kulttuurin, identeetin ja yhteisöön kuulumisen tarpeiden välillä (Sobe, 2014, s. 252). En väitä, 

että Agenda 2030 -ohjelman tavoitteet edustaisivat universaalia moraalitajua edustavaa 

ajattelutapaa. Päinvastoin, ohjelma käsittää kulttuurin vaalimisen osana kestävää kehitystä 

(UNESCO, 2018). Tämä ei mielestäni kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö ristiriitaa olisi. On 

mielestäni perusteltua esittää hypoteettinen kysymys siitä, millaisessa maailmassa haluamme 

elää kun kaikki kyseisen ohjelman tavoitteet on saavutettu? Onko maailma, jonka kansalaiset 

pidättäytyvät omissa moraalikäsityksissään ja jotka eivät ole avoimia keskustelemaan 

eriävistä arvokäsityksistään tavoiteltavan arvoinen? 

Kosmopolitanismin nykykäsityksen isänä pidetään saksalaista filosofia Immanuel Kantia 

(1724–1804). Robert Fine kirjoittaa kirjassaan Cosmopolitanism (2007), että Kantin mukaan 

kosmopoliittisen ilmaston kolme peruskiveä ovat kansainvälinen laki, kosmopoliittiset 

oikeudet ja auktoritaarinen kansainvälinen auktoriteetti (Fine, 2007, s. 24). Kantin 

määritelmässä onkin nähtävissä kosmopolitanismin hallinnollinen aspekti eettisen aspektin 

sijaan. Todd (2009, s. 33) käsittää Kantin määritelmän kosmopolitanismista klassisen 

kosmopolitanismin kategoriaan kuuluvana. Todd tarkkailee Kantin määritelmää kolmesta 

näkökulmasta: valtion suhteesta yksilöön, valtioiden keskeisistä suhteista sekä ihmisyyden 

oikeuksien näkökulmasta. Toddin mukaan Kantin määritelmää ohjaa visio koko maailman 

kattavasta tasavallasta ja argumentoi, että osittain juurikin tästä syystä klassinen 

kosmopolitanismi vetoaa yhä moniin kansainvälisiin toimijoihin ja politikkoihin, tai niihin, 

jotka pyrkivät edistämään rauhaa globaalin lainsäädännän ja/tai globaalin valtion luomisen 

avulla (Todd, 2009, s. 33). 

James (2014, s. xi) puhuu organisatorisesta kosmopolitanismista joka muodostuu käytännön 

keinoista joilla kosmopoliittinen etiikka voidaan saavuttaa globalisoituvassa maailmassa. 

Organisatorinen, eli hallinnollinen, ja eettinen kosmopolitanismi eivät siis ole toisiaan 

poissulkevia muotoja, vaan pikemminkin kontekstisidonnaisia ilmaisutapoja jolla voidaan 

täsmentää sitä, viitataanko keskustelussa kosmopolitanismiin esimerkiksi elämätapana tai 

kansainvälisen lainsäädännän muotona. Toisin sanoen, hallinnollisella kosmopolitanismilla 

viitataan niihin keinoihin joilla pyritään saavuttamaan tietynlainen kosmopoliittinen etiikka. 

James luokittelee eettisen kosmopolitanismin universalistisen (universalist), pelkistetyn 

(abstracted) ja maadoitetun (grounded) kosmopolitanismin luokkiin (mainittavaa on, että 
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kyseiset suomennokset ovat itseni kääntämiä). On ilmeistä, että universalistinen ja pelkistetty 

kosmopolitanismi kuuluvat luokkina Toddin käyttämän klassisen kosmopolitanismin 

määritelmän alle. Jamesin maadoitetun kosmopolitanismin määritelmää käsitellään 

myöhemmin uuden kosmopolitanismin ja Appiahin teorian yhteydessä. Jamesin mukaan 

universalistinen kosmopolitanismi (universalist cosmopolitanism)  edustaa tapaa ymmärtää 

kosmopolitanismi ideologiana, jossa on läsnä oletus jonkin yliluonnollisen voiman 

läsnäolosta, josta yhteinen moraalikäsityksemme kumpuaa. Tätä voimaa edustavat jumalat ja 

uskomukset (James, 2014, xii). Tämä luokittelu edustaa nähdäkseni vanhimpia käsityksiä 

kosmopolitanismista. Pelkistetty kosmopolitanismi (abstracted cosmopolitanism) taas jatkaa 

universalistisen kosmopolitanismin jalanjäljissä sillä erotuksella, että tulkinnan 

yliluonnollisen tekijän on korvannut ihmisten yhdessä luoma modernin rationalismin 

intellektuaali voima (James, 2014, xiii). Nämä määritelmät havainnollistavat aiemmin 

mainittua klassisen kosmopolitanismin ongelmaa. Johdettiinpa yhteinen moraalikäsitys 

esimerkiksi vallitsevasta uskonnosta tai yhteinen arvopohja vähitellen vakiintuneesta 

kontekstisidonnaisesta arvomaailmasta, perustuvat ne silti aina jonkin ihmisjoukon itse 

tekemään tulkintaan näistä. 

Palatkaamme lopuksi tämän kappaleen alussa mainitsemaani Agenda 2030 -ohjelmaan. 

Agenda 2030 -ohjelman tavoitteet kuvaavat hallinnollisen kosmopolitanismin ilmiötä ja ovat 

osoitus siitä kuinka valtio- ja yksilötason toimintaa ohjataan globaalisti. Päämäärä, 

hyvinvoiva ja oppinut globaali yhteisö, on selkeästi nähtävissä tavoitteista. Mikä taviotteista 

ei ainakaan selkeästi näy on se, millaista kosmopoliittista etiikkaa näillä toimilla tavoitellaan. 

Esittelin universalistisen ja pelkistetyn kosmopolitanismin määritelmät yhdessä klassisen 

kosmopolitanismin määritelmän yhteydessä, sillä mielestäni niitä yhdistää sama ongelma. 

Kun käsitykselle yhteisestä ihmisyydestä annetaan niin suuri painoarvo, että unohdamme 

tyystin ne tekijät jotka tekevät meistä kaikista ainutlaatuisia, kohtaamme väistämättä 

ongelmia jotka ovat omiaan entisestään polarisoimaan ihmisten näkemyksiä maailmasta. 

Nähdäkseni Toddin käyttämä määritelmä uudesta kosmopolitanismista ja sen alle mielestäni 

kuuluva Jamesin luokittelu maadoitetusta kosmopolitanismista pureutuvat juurikin tähän 

kyseiseen ongelmaan. 
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2.3 Uusi kosmopolitanismi 

Toddin mukaan uusi kosmopolitanismi edustaa valtaosaa niistä kosmopolitanismin 

määritelmistä jotka ovat syntyneet 1990-luvulla suorana vastauksena yhteisöissä tapahtuvalle 

kasvavalle pluralismille ympäri maailmaa (Todd, 2009, s. 25). Todd kuvaa uutta 

kosmopolitanismia elämäntavan kaltaisena ideologiana ja väittää, että kuten klassisen 

kosmopolitanismin teoriat, myös uuden kosmopolitanismin teoriat pyrkivät myös 

saavuttamaan oikeudenmukaisen, harmonisen ja rauhallisen maailmanjärjestyksen. Pelkän 

demokratiaan ja oikeudentajuun luottamisen sijaan niissä kuitenkin korostuu enemmän ajatus 

vetoamisesta yksilöiden ja joukkojen tapaan asuttaa ja ja luoda kulttuurien välisen vaihdon 

tiloja (Todd, 2009, s. 26). Jokainen yksilö käsitetään ainutlaatuisena maailmankansalaisina 

jolla on oma taustansa. Oletus on, että näiden yksilöiden ja niistä koostuvien joukkojen 

kohtaamiset globaalilla kentällä luovat ovat avain kestävään rauhaan. Jamesin käyttämä 

luokittelu maadoitettu kosmopolitanismi luetaan tässä tutkimuksessa kuuluvaksi uuden 

kosmopolitanismin kategorian alle. 

Maadoitetussa kosmopolitanismissa painotetaan ihmisten välisen diskurssin merkitystä. 

Pelkistettyyn kosmopolitanismiin verrattuna siinä tiedostetaan yhteisöjen ja yksilöiden 

kehittämät, vakiintuneet ja toisistaan eriävät, jakamaamme maailmaa selittävät näkemykset, 

jotka hyväksytään kosmopolitanismin piirteenä. Maadoitettu kosmopolitanismi olettaa, että 

moraalikäsityksemme ja etiikka jota noudatamme kumpuavat elävien taikka kuolleiden, 

yksilöiden, yhteisöjen, ihmisten filosofien ja toimijoiden välisestä diskurssista (James, 2014, 

xiv). Toisin sanoen, yksilöiltä edellytetään kykyä nähdä itsensä historiallisessa jatkumossa, 

kyetä arvioimaan niin omaa kuin toisten roolia tuossa jatkumossa ja toimia sen mukaan. Tässä 

tutkimuksessa perehdytään eettiseen ja ennen kaikkea maadoitettuun kosmopolitanismiin 

perusteellisemmin seuraavassa osiossa, jossa tutkitaan Kwame Anthony Appiahin 

kosmopolitanismin teoriaa, joka edustaa näitä muotoja. 

Olen tässä osiossa tähän asti esitellyt kosmopolitanismin käsitteen yleisesti, sekä klassisen ja 

uuden kosmopolitanismin kategorioita hyödyntäen, selventäen samalla sitä kuinka nuo 

muodot eroavat toisistaan. Vaikka oma tutkimukseni kumpuaa halusta tutkia eettistä 

kosmopolitanismia sen maadoitetussa muodossa, on mielestäni tärkeää puhua myös 

hallinnollisesta kosmopolitanismista, sillä mitä kosmopolitanististen ajattelijoiden luominen 

on, kuin hallinnollista kosmopolitanismia? Esittelen seuraavaksi vielä kosmopoliitin, eli 

kosmopoliittisen toimijan, käsitteen. 
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2.4 Kosmopoliitti 

Kosmopoliitilla tarkoitetaan kosmopolitanistisen ideologian toimijaa. Nowicka ja Rovisco 

väittävät kirjassaan Cosmopolitan in Practise (2009) kosmopolitanismin jakautuvan kahteen 

analyyttiseen tasoon. Tasot voidaan heidän mukaan nähdä kahtena kosmopolitanismin 

käsitteen ulottuvuutena jotka olennaisesti liittyvät toisiinsa empiirisellä tasolla niin 

käytäntönä, joka näkyy niiden ihmisten teoissa ja sanoissa jotka teoillaan kokevat olevansa 

yhtenäisen maailman jäseniä kuin moraali-ihanteena, jossa painotetaan niin erilaisuuden 

suvaitsevaisuutta kuin oikeudenmukaisemman maailman olemassaolon mahdollisuutta. 

(Nowicka & Rovisco, 2009, s. 2). Niin itsensä identifiointi kosmopoliitiksi ja sen mukana 

tulevien edellytysten mukaan eläminen, kuin pelkkä ihanteeseen uskominen, voidaan 

Nowickan ja Roviscon määritelmään mukaan tulkita kosmopoliittiseksi toiminnaksi.  

Nowickan ja Roviscon mukaan tietyt ihmiset omaksuvat kosmopoliittisia arvoja ja ideoita, 

jotka edesauttavat heitä kehittämään kosmopoliittista mielikuvitustaan ja että nämä arvot ja 

ideat käyvät ilmi heidän teoissaan vaihtelevasti (Nowicka & Rovisco, 2009, p. 2). Appiah 

määrittelee kosmopoliitit (muun muassa) ryhmäksi ihmisiä, jotka jakavat ajatuksen siitä ettei 

minkäänlainen paikallinen lojaliteetti oikeuta unohtamaan, että jokainen yksilö vastaa 

teoistaan muille (Appiah, 2006, s. xvi). 

Omien toimien vaikutusten tiedostaminen, ja vastuuntuntoisesti muita kohtaan eläminen, ovat 

kosmopoliittista toimintaa, mikäli toimija ymmärtää itsensä toimijana globaalissa 

mittakaavassa. Ja kun tällainen toiminta tapahtuu aina paikallisesti, voidaan se käsittää 

Nowickan ja Roviscon mainitseman moraali-ihanteen toteutumisena. On kuitenkin pidettävä 

mielessä, että kosmopolitanismissa on kyse ideologiasta ja ideologian mukaan eläminen on 

ennen kaikkea kyseiselle toimintatavalle omistautuneelle henkilölle tavoiteltavan arvoinen 

ihanne. Koska kosmopoliittinen toiminta voi kuitenkin ottaa niin monia, ei siihen voi tämän 

tutkielman mittakaavassa paneutua enempää. 

Kosmopoliitti voi siis olla, tiivistäen, henkilö jolla on eheä käsitys siitä, mitä 

kosmopolitanismi on tai voi olla, uskoo siihen, identifioi itsensä kosmopoliitiksi ja toimii sen 

mukaan. Tämä määritelmä ei kuitenkaan huomioi sitä tosiseikkaa, että kulttuureissa on eroja 

ja näiden kulttuurien toimijoilla erimielisyyksiä. Näin ollen, näiden kulttuurien sisällä itsensä 

kosmopoliiteiksi identifioivien toimijoiden välillä täytyy olla erimielisyyksiä. 



16 

 

Seuraavaksi siirrymme tutkimuksen toiseen osioon, jossa esittelen Kwame Anthony Appiahin 

kosmopolitanismin teorian. Pyrin sisällyttämään kuvaukseni niin sanotun Appiahin 

kosmopoliitin toiminnasta tutkimuksen analyysia tehdessä. 



17 

 

3 Kwame-Anthony Appiahin kosmopolitanismi 

Filosofi ja professori Kwame Anthony Appiah (1954 -) esittelee kirjassaan Cosmopolitanism: 

Ethics in a World of Strangers (2006) näkemyksensä tämän päivän kosmopolitanismista, joka 

käsitetään tässä tutkimuksessa yhtenä kosmopolitanismin teoriana. Appiahin teoria edustaa 

nähdäkseni Jamesin maadoitetun kosmopolitanismin luokitelmaa, jossa oman tulkintani 

mukaan tuodaan yhteen eri aikojen merkittävien yksilöiden ja ympäri maailmaa elävien 

yhteisöjen maailmankuvien lisäksi myös universalistisen ja pelkistetyn kosmopolitanismin 

ideologiat. Appiahin kosmopolitanismissa korostuu toteamus, että kulttuuri, uskomukset ja 

meitä ympäröivät yhteisöt ovat identiteettimme perusta. Me turvaudumme niihin 

kasvaessamme ja ne ovat yhtä olennainen osa meitä kuin me niitä. 

Appiahin kosmopolitanismia käsitellään tässä osiossa kolmesta näkökulmasta: moraalin 

näkökulmasta, arvojen & maailmankatsomuksen näkökulmasta, sekä kulttuurin 

näkökulmasta. Olen jäsentänyt sisällön näin, sillä näkökulmat ovat keskeisiä tekstistä 

johtamiani teemoja sekä käsitteinä yleisiä ja toisiaan tukevia. Pyrin näiden teemojen kautta 

välittämään mielestäni olennaisimman viestin Appiahin teoriasta. Sen, että Appiah ei pyydä 

lukijaansa riisumaan identiteettiään, vaan tarkastelemaan sen vaikutusta meihin ja arvioimaan 

kuinka meitä jokaista ympäröivät yhteisöt ovat siihen vaikuttaneet. Appiahin teoria yllyttää 

kysymään, ovatko kaikki maailmankatsomukseemme vaikuttaneet tekijät niin tärkeitä kuin 

itseisarvoisesti ajattelemme niiden olevan, ohjaten lukijaansa kohti rehellisyyttä ja kriittisyyttä 

niin itseä kuin muita kohtaan. 

3.1 Moraali Appiahin teoriassa 

Täydellistä ohjekirjaa maailman väestön sopuisaan yhteiseloon ei ole, sillä yhteisymmärrys 

sisällöstä ja käytännön sovellettavuudesta on Appiahin mukaan mahdotonta (Appiah, 2006, s. 

11). Tämä väite tukee ajatusta, ettemme voi nojata liiaksi klassisen kosmopolitanismin 

mukaisen universaalin moraalitajun varaan. Päinvastoin, kun kulttuurien yhteentörmäyksistä 

syntyvät konfliktit ymmärretään seurauksena pyrkimyksestä vaalia identiteettiä ja arvoja, joka 

on vain luontaista meille jokaiselle, tulisi nuo konfliktit täten ymmärtää keskeisenä osana 

elämää. 
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Erimielisyyksien sivuuttamisen sijaan meidän tulisi olla rehellisiä ja avoimia omien 

maailmankatsomustemme kanssa sekä keskustella niistä. Ennen kaikkea meidän tulisi 

hyväksyä se, että puhuttaessa moraalista, ei ole yhtä oikeaa totuutta, vaan on eri moraalisia 

totuuksia, ja parhaimmillaan voimme vain hyväksyä erimielisyytemme (Appiah, 2006, s. 11). 

Appiahin toteamus ei tarkoita, että pelkkä erimielisyyksien hyväksyminen kuitenkaan riittää. 

Eri moraalisten totuuksien olemassaolon tiedostaminen ja hyväksyntä on ehto Appiahin 

teorian keskeisen osan, aiheesta keskustelemisen, toteutumiselle. Appiahin teorian mukaan 

meidän on vain hyväksyttävä eri moraaliset totuudet, vaikka tämä olisi ratkaisuna 

tyydyttämätön. 

3.2 Arvot & maailmankatsomus Appiahin teoriassa 

Kun Appiah kirjoittaa keskustelusta ja sen merkityksestä, viittaa hän nähdäkseni keskustelun 

käsitteeseen konkreettisena toimijoiden välisenä tekona, joka synnyttää ja jolla otetaan osaa 

kuvaannolliseen kulttuurien väliseen diskurssiin. Tämä edustaa maadoitetun 

kosmopolitanismin keskeistä ajatusta jossa keskustelu ymmärretään niin toimijoiden välisenä 

konkreettisena toimintana kuin esimerkiksi ajasta irrotettuna yksilöiden ja yhteisöjen välisenä 

diskurssina. 

Appiahin teoriassa keskustelulla, ja Appiahin mukaan juurikin eri elämäntapojen edustajien 

välisellä keskustelulla, on keskeinen rooli kestävän maailmanrauhan rakentamisessa (Appiah, 

2006, s. xxi). Appiahin kosmopolitanismin etiikka syntyy keskustelusta, jossa osapuolet 

tiedostavat eriävien moraalikäsitysten olemassaolon ja hyväksyvät tämän. Toisen 

moraalikäsityksen hyväksyminen ei ole suvaitsevaisuutta. Se on kunnioittamista. Tällä ei 

kuitenkaan tarkoiteta sitä, että kaikkea tulisi hyväksyä. Meillä tulee olla joitain universaaleja 

arvoja joita vaalia. Mutta Appiahin mukaan meidän tulisi hyväksyä myös se, että yhtä lailla 

on olemassa, ja pitää olla olemassa, paikallisia arvoja (Appiah, 2006, s. xxi). Haastavinta 

lieneekin määrittää mitkä paikalliset, omista arvoistamme eroavat arvot kykenemme 

hyväksymään.  

Appiahin kosmopolitanismi ei mielestäni ole naiivi teoria. Appiah (2006, s. 31) korostaa, ettei 

toisen moraalikäsityksen hyväksyminen itsessään riitä. Appiahin mukaan ihmiset usein 

suosittelevat relativismia, koska he uskovat sen johtavan suvaitsevaisuuteen. Mutta jos me 

emme kykenen oppimaan toisiltamme, mitkä ajatukset, tunteet ja teot ovat moraalisesti 

oikeita, niin keskustelu toistemme kanssa olisi turhaa. Sen kaltainen relativismi ei yllytä 
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keskusteluun; se antaa vain syyn olla hiljaa. Appiahin teoria haastaakin siis lukijansa 

pohtimaan keskustelun tarkoitusperää. 

Hyvät keskustelutaidot mielletään kansakielessä tarkoittamaan niin hyviä kuuntelemisen kuin 

argumentoinnin taitoja. Useimmiten tämä onkin toivottavaa: meidän tulee kyetä 

perustelemaan toimintaamme ja vaihtoehtoisesti kritisoimaan toimintaa jonka koemme 

vääräksi. Näin tehdessämme tulisi meidän Appiahin mukaan kuitenkin huomioida myös 

arvojen merkitys keskustelussa. Kun tiedostamme omaan ja toistemme identiteetteihin 

vaikuttaneet ja ajamamme arvot, avautuu keskusteluunkin uusi ulottuvuus. Avatessaan 

näkemystään arvoista, käyttää Appiah (2006) kirjassaan esimerkkinä tieteen ja uskonnon 

suhdetta toisiinsa kappaleessa Facts on the Ground (s. 33 - 44). 

Mikäli tiede ja uskonto nähdään omina teorioinaan jotka faktoja (toisin sanoen yleisesti 

hyväksyttyjä käsityksiä totuudesta) hyödyntäen selittävät meille auki sellaisia ympärillämme 

tapahtuvia ilmiöitä ja asioita joita emme voi selittää esimerkiksi pelkkien näköhavaintojen 

perusteella (taudit, virukset), voidaan Appiahin mukaan väittää, että perspektiivistä riippuen 

nämä molemmat teoriat ovat yhtä valideja. Jos kaksi henkilöä voivat aina kohtuullisuuden 

rajoissa soveltaa eri teorioita jakamaansa todistusaineistoon, täytyy olla niin, että jonkin muun 

tekijän kuin järjen tai todisteiden täytyy tukea heidän valintojaan  (Appiah, 2006, s. 40). 

Toisin sanoen, meidän tulisi Appiahin teorian mukaan ajatella niin, että uskomme tai 

luottamuksemme hyväksymiimme teorioihin on aina arvokysymys. Tieteen historia ja 

todisteet eivät tee uskomuksistamme arvokkaampia kuin uskomukset jotka perustuvat 

esimerkiksi perimätietoon, vaikkakin tiedeyhteisön sisällä emme pitäisikään perimätietoa yhtä 

luotettavana kuin tieteellisesti kerätty data. Tiede vain asettaa meidät näennäiseen 

etulyöntiasemaan verrattuna kulttuureihin tai kansoihin, joissa ympäröiviä ilmiöitä saatetaan 

selittää käyttäen jonkin uskonnon retoriikkaa, koska tiede antaa meille muun muassa 

laajemman sanaston jolla kuvata näitä ilmiöitä (Appiah, 2006, s. 42). 

Nähdäkseni Appiah pyrkii tällä sanomaan, että tulimmepa mistä tahansa ja identifioimmepa 

itsemme mihin yhteisöön tahansa, näkemyksiimme maailmasta ja tapaamme arvottaa niin 

omia kuin toisten näkemyksiä vaikuttaa aina jokin muu meistä riippumaton tekijä. Jos 

käsityksemme siitä, mikä ilmiö tai teoria on uskottavaa, riippuu jo valmiiksi siitä, mihin 

uskomme, emme voi tarkistaa kaikkien uskomustemme uskottavuutta. Suhtaudumme uusiin 

todisteisiin jo olemassa olevien uskomustemme valossa (Appiah, 2006, s. 41). Toisin sanoen, 

mikäli hyväksymme sen, että niin me itse, kuin henkilö jonka kanssa keskustelemme, eivät 
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ole itse keksineet tai luoneet käsityksiään maailmasta tai ymmärrystään siitä miten se toimii, 

pystymme keskustelemaan noista arvoista objektiivisemmin. Tämä mahdollistaa aiemmin 

esitellyn Appiahin ajatuksen siitä, että meidän tulisi pyrkiä "...oppimaan toisiltamme, mitkä 

ajatukset, tunteet ja teot ovat [moraalisesti] oikeita..."  (Appiah, 2006, s. 31). 

Kyvyttömyyteemme kulttuurien, yhteisöjen ja yksilöiden rajat ylittävään rakentavaan 

keskusteluun ja toisten arvojen tunnistamiseen vaikuttaa olennaisesti edellä käsiteltyjen 

esteiden lisäksi myös kieli. Selittäessämme maailmaa niin itsellemme kuin ratkaistessamme 

erimielisyyksiä eri osapuolten kesken, käytämme aina sellaisia käsitteitä, jotka tunnemme. 

3.3 Kieli & kulttuuri Appiahin teoriassa 

Käsitteet ovat kieli-, ja kulttuurikohtaisia. Yleistäen, mitä lähempänä kokemuksemme ja 

elämäntarinamme ovat toisiaan, sitä helpompi meidän on ymmärtää toisiamme. Appiahin 

(2006, s. 47) mukaan fundamentaalisimmat erimielisyydet nousevat esille, kun toinen 

osapuoli ottaa esiin käsitteen, jota toinen ei yksinkertaisesti tunne. Tämän kaltaisen 

erimielisyyden haaste ei ole hyväksyntä, vaan ymmärtäminen.  

Voimme huomata keskustelun vaikeutuvan liikkuessamme yksinkertaisemmista käsitteistä 

abstrakteihin. Jos keskitymme arvoihin, on Appiahin mukaan tunnistettavissa ainakin kolme 

tapaa, jolla arvoihin sisällyttämämme merkitys voi kadota keskustellessa; saatamme 

epäonnistua käsitteiden arvioinnissa tarvittavan yhteisen sanaston luomisessa; saatamme 

tulkita samaa sanastoa eri tavoin; ja saatamme painottaa samoja arvoja eri tavoin. (Appiah, 

2006, s. 66) Käsitteille antamamme määritelmät eivät välttämättä käänny sellaisinaan toiseen 

kieleen tai kulttuuriin. Ja vaikka kääntyisivät, on mahdollista, että oman historiamme vuoksi 

ymmärrämme ne tavoin, jotka muuttavat käsitteiden alkuperäistä merkitystä. Tämä 

entisestään vaikeuttaa pyrkimystä todella ymmärtää toista ja helpottaa nojautumista 

relativismiin. 

Appiah muistuttaa, ettei vaikeiden arvokeskustelujen tarvitse aina päättyä tyydyttämättömään 

loppuratkaisuun. Appiahin teoriassa keskustelu ymmärretään konkreettisena toimintana sekä 

vertauskuvana toisten ihmisten kokemusten ja ideoiden kuulemiseen ja käsittelemiseen... 

jonka ei tarvitse päätyä konsensukseen mistään, varsinkaan arvoista (Appiah, 2006, s. 85). 

Lopulta teot ovat merkittävämpiä kuin eriävät mielipiteet. Appiahin (2006, s. 67) mukaan 

voimme päättää mitä tehdä vaikka emme olisikaan samaa mieltä siitä, miksi tehdä näin. 
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Toiseksi, liioittelemme perustellun argumentin roolia yhteisymmärryksen saavuttamisessa 

puhuttaessa arvoista. Ja, kolmanneksi, useimmat konfliktit eivät edes saa alkuaan keskenään 

ristiriitaisten arvojen vuoksi. 

Olen tässä osiossa esitellyt Appiahin teorian kolmea teoriasta johtamaani teemaa hyödyntäen. 

Seuraavassa osiossa esitän johtopäätökseni siitä, miten Appiahin teoria vertautuu muihin 

kosmopolitanismin teorioihin ja määritelmiin, sekä hyödynnän Appiahin teoriaa vastatessani 

muihin tutkimuskysymyksiin. 
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4 Johtopäätökset 

Olen tämän tutkimuksen aikana oivaltanut, että kosmopolitanismin käsite on äärimmäisen 

monimuotoinen, monipuolinen, eri aikoihin ja konteksteihin sidonnainen käsite jolle ei ole, 

tuskin tulee koskaan olemaan (ja ehkä pitäisikään olla) yhtä ainutta oikeaa, universaalisti 

hyväksyttyä määritelmää. Yhteenkuuluvuus, identiteetti ja kansalaisuus ovat meille kaikille 

elintärkeitä käsitteitä. Ne yhdistyvät meissä jokaisessa erottamattomalla tavalla, ja tämän 

kieltäminen kosmopolitanismin nimissä olisi suuri vääryys. Tämän vuoksi olen 

henkilökohtaisesti sitä mieltä, että sellainen kosmopolitanismi, joka väheksyy näiden kolmen 

käsitteen vaikutusta elämiimme ja niiden merkitystä siinä, on vääränlaista kosmopolitanismia. 

Väitin tutkimuksen alussa, että kosmopoliitin käsitteellä voidaan tarkoittaa henkilöä, joka 

kokee yhteenkuuluvuuden tunnetta muihin ihmisiin ihmisyyden, eikä kansalaisuuden tai 

yhteisön vuoksi. Tutkimuksen aikana läpikäytyyn aineistoon perehtymisen jälkeen moinen 

määritelmä ontuu. Olisi liian yksinkertaista todeta, että kosmopoliitit kokevat tuon yhteyden 

yksilötasolla puhtaasti ihmisyyden kautta, varsinkaan universaalin sellaisen. Kenties 

paremmin muotoiltu kosmopoliitin kuvaus voisikin kuulua näin: kosmopoliitilla tarkoitetaan 

henkilöä, joka kokee yhteenkuuluvuuden tunnetta kaikkiin ihmisiin joko ihmisyyden, 

kansalaisuuden tai yhteisön, tai näiden erilaisten yhdistelmien takia. Ja vaikka termille ei 

koskaan löydettäisikään yhtä universaalia määritelmää, voin lohduttaa itseäni sillä, että olen 

mielestäni onnistunut hahmottamaan joitain niistä tekijöistä, joiden avulla voi ymmärtää eri 

kosmopolitanismin määritelmien, muotojen ja teorioiden yhteyksiä. 

Tutkimuskysymykseni olivat: 

1. Millaisia määritelmiä kosmopolitanismin käsitteen ympärille on luotu? 

2. Mitä tekijöitä tarvitaan että voidaan luoda kosmopoliittista etiikkaa? 

3. Miten Kwame-Anthony Appiahin kosmopolitanismin teoria vertautuu muihin 

määritelmiin? 

Esitän seuraavaksi vastaukseni näihin kysymyksiin. Esitän vastaukseni kolmanteen 

kysymykseen kahteen ensimmäiseen kysymykseen vastaamisen yhteydessä, sillä näin 

yhteyksien havainnollistaminen on helpompaa niin minulle kuin lukijalle. 
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4.1 Kosmopolitanismin määritelmistä ja niiden eroista 

On selvää, että kosmopolitanismin käsitteen käyttö akateemisessa tutkimuksessa ympäri 

maailmaa on yleistynyt osana globalisaation eri puoliin liittyvää tutkimusta. Kehittyneet 

maapallon kattavat tietoliikenneverkot, pikaviestintä sekä kyky vaikuttaa ja kommunikoida yli 

valtioiden rajojen ovat tehneet maailmastamme ainakin osittain kosmopoliittisen, halusimme 

tai emme. Muutos ei kuitenkaan ole täydellinen, ja mitä enemmän perehdyin aineistoon, 

niissä esitettyihin teorioihin ja perusteluihin, aloin ymmärtää, ettei muutoksen ehkä kuulukaan 

olla sitä. 

Kerroin aivan tutkimukseni alussa, että Georg Cavallar on jakanut kosmopolitanismin 

käsitteen viiteen luokkaan: moraaliseen, poliittiseen, kulttuuriseen, taloudelliseen ja 

epistemologiseen kosmopolitanismiin. Nuo luokat esiintyivät tätä tutkimusta varten kootussa 

aineistossa useasti, mutta tässä tutkimuksessa niistä korostuivat moraalinen, poliittinen ja 

kulttuurinen kosmopolitanismi. Luokat esiintyvät joko yhdessä tai erikseen, linjassa 

keskenään tai toistensa kanssa vastakkain riippuen siitä kosmopolitanistisesta teoriasta joka 

milloinkin oli kyseessä. Nämä niin sanotut kosmopolitanismin sävyerot kuitenkin tiedostetaan 

akateemisessa diskurssissa varsin hyvin ja kuten teorioiden jakaminen klassiseen ja uuteen 

kosmopolitanismiin osoittaa, ne myös jakavat mielipiteitä. Itse ymmärrän kosmopolitanismin 

ennen kaikkea ideologiana. Sitä kuvaavat, vaalivat ja luovat teoriat omin painotuksineen 

toteutuvat ihmisten spontaanissa toiminnassa ja johdetussa toiminnassa. Näillä toiminnoilla 

vaalitaan, ylläpidetään ja/tai luodaan valmiudet tietynlaiselle kosmopoliittiselle etiikalle. Se, 

mitä tuo etiikka sisältää, riippuu siitä minkälaisesta kosmopoliittisesta teoriasta tai teoriaa 

ohjaavasta maailmannäkemyksestä on kyse. 

Kerroin kappaleen kolme alussa Appiahin kosmopolitanismin kumpuavan maadoitetun 

kosmopolitanismin etiikasta, jossa yksilöt nähdään sellaisen moraalitajun ja etiikan 

toteuttajina, joka kumpuaa ajasta ja paikasta irrallisesta diskurssista. Tämän edellytys on 

valveutuneisuus omasta sekä muiden paikasta historiallisessa jatkumossa. Universalistisen ja 

pelkistetyn kosmopolitanismin teoriat korostavat oletusta ihmiskunnan kykeneväisyydestä ja 

halukkuudesta kaikkia yhdistävään moraalikäsitykseen. Appiahin kosmopolitanismin teoria 

hylkää universaalin moraalitajun ja univesaalin arvoperustan tavoittelun heti alkuunsa. Sen 

sijaan Appiahin teoria ajaa kosmopoliittista etiikkaa, jossa globaalia harmoniaa, rauhaa ja 

oikeudenmukaisuutta vaalitaan meidät toisemme erottavat, eli meidät yksilöiksi tekevät, 

tekijät huomioiden. Näen itse, että Appiahin teoria ei kuitenkaan sulje pois joitain ajatuksia 
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jotka saattavat olla tyypillisempiä universalistisen ja pelkistetyn kosmopolitanismin teorioille. 

Edustaessaan maadoitettua kosmopolitanismia tulee Appiahin teorian hyväksyä myös erilaiset 

kosmopoliittisen etiikan muodot, sikäli kun ne tulevat ilmi ihmisten kautta. 

On mielestäni nähtävissä, ettei Appiahin teoria ole vain vastineena Toddin mainitsemalle 

yhteisöjen kasvavalle pluralismille ja tämän myötä kenties paremmin havaittavaksi tulleelle 

luontaiselle tarpeelle paremmin huomioida vähemmistöt ja näihin kuuluvien yksilöiden tasa-

arvo, vaan se on syntynyt myös tarpeesta osoittaa klassisen kosmopolitanismin heikkouksia. 

Antamalla konfliktille luvan olemassaoloon Appiahin kosmopolitanismi tekee sen, mihin 

klassinen kosmopolitanismi ei kykene. Se näkee yksilöt ainutlaatuisina ja luottaa heidän 

kykyihinsä vaikuttaa toisiinsa. Siinä missä esimerkiksi Kantin kosmopoliittinen teoria katsoo, 

että kosmopoliittista etiikkaa voidaan tavoitella ainoastaan valtavan hallintokoneiston ja 

lainsäädännän avulla, valjastaa Appiahin kosmopolitanismi yksilön potentiaalilla vaikuttaa. 

4.2 Kosmopoliittisen etiikan luominen 

Cavallarin määritelmässä on mielestäni havaittavissa kosmopoliittinen etiikka joka nojaa 

vahvaan universaaliin moraalitajuun ja jaettuun arvomaailmaan. Se ei kuitenkaan huomioi 

sitä, ettei mikään yhteisö synny tyhjiössä. Elämme lukuisten toisia vihaavien ja pelkäävien 

mikro- ja makroyhteisöjen ympäröimänä. Vihaa ohjaa pelko ja pelkoa vieraantuminen 

kanssaihmisiin. Yksi keskeisistä syistä tuolle vieraantumiselle on kykenemättömyys suhtautua 

toisten ihmisten tapoihin ja perinteisiin järkevästi tai rakentavasti. Nähdäkseni tätä on 

kosmopolitanismin moderni paradoksi: mikäli vaalittava kosmopoliittinen etiikka nähdään 

ratkaisuna kulttuurien yhteentörmäyksistä syntyville ongelmille, ja mikäli tuo vaalittava 

kosmopoliittinen etiikka rakentuu universaalin moraalitajun varaan, ei se yksinkertaisesti voi 

toteutua, sillä näin se tarjoaa vastalääkkeeksi ongelmaan jotain sellaista jota ei ole. Jotain 

sellaista, joka voi synnyttää uusia ongelmia. 

Puhtaasti universaaliin ihmisyyteen nojaavan kosmopolitanismin ongelma on ilmeinen, sillä 

tällaisen ajattelun logiikka perustuu oletukseen, että on mahdollista ja tavoiteltavan arvoista 

löytää yksi oikea moraalinen totuus ja arvopohja joka pätee kaikkiin ihmisiin. Mitä lähemmäs 

toisiaan maailman kansat, kulttuurit ja valtiot globalisaation siivittäminä tulevat, on ilmeistä 

että näin ei ole. Ja tällä toteamuksella ei viitata vain eri maista tulevien kulttuurien välisiin 

eroihin vaan myös maailmanlaajuisten paineiden ja muutosten näkyviksi tekemiksi 

kulttuurien sisäisiin ongelmiin. Näin siis, mikäli kosmopolitanismi ymmärretään puhtaasti 
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eettisenä käsitteenä. Mutta mikäli kosmopolitanismi ymmärretään hallinnollisena käsitteenä, 

esimerkiksi kansainvälistä lainsäädäntää ohjaavana ideologiana, ei ongelma ole enää niin 

yksiselitteinen. 

Globaali lainsäädäntä tai globaalit tavoitteet ja säädökset jotka ohjaavat paikallista 

lainsäädäntää ovat keskeisiä siinä, että ihmiskunnan on mahdollista valvoa, että esimerkiksi 

ihmisoikeuksia vaalitaan. Mikäli tällainen toiminta ymmärretään hallinnollisena 

kosmopoliittisena toimintana, ei ongelmaa nähdäkseni ole. Ongelma syntyy, kun raja näiden 

kahden ilmaisutavan, hallinnollisen ja eettisen kosmopolitanismin, välillä hälventyy niin 

keskustelun kuin toiminnan tasoilla, ja kun keskustelussa ei määritetä tarkkaan sitä, 

minkälaista kosmopoliittista etiikkaa toiminnalla tavoitellaan. 

Appiah alleviivaa keskustelun merkitystä. Appiahin teoriassa kosmopoliittista etiikkaa 

rakennetaan ja luodaan pyrkimällä ja kykenemällä keskustelemaan rakentavasti eriävistä 

moraalikäsityksistämme, sopeuttamaan niitä keskenään sekä luopumaan käsityksistä, joita 

emme keskustelun jälkeen pidä vaalittavan arvoisina. Kosmopoliittinen etiikka syntyy siis 

niin mikro- kuin makrotason keskusteluissa: keskustelu pitää sisällään niin yksilöiden ja 

yhteisöjen välisen keskustelun. Ja kun yhteisö ymmärtämään globaalissa mittakaavassa, 

voidaan tämän alle mielestäni luetella kuuluvaksi myös esimerkiksi valtiotason ja eri 

kansainvälisten yhdistysten ja organisaatioiden välinen keskustelu. Näkisin, että Appiahin 

teorian mukaisen kosmopoliittisen etiikan vaalimisen suurin haaste on sellaisen ilmapiirin 

luominen, jossa mahdollisimman monet tahot, eli yksilöt ja yhteisöt, kykenisivät ja haluaisivat 

ryhtyä etiikan edellyttämään rakentavaan kritiikkiin itseään ja muita kohtaan. 

Yksi keino vaalia kosmopoliittista etiikkaa on vaalia sitä valjastamalla koulujärjestelmä tätä 

varten. Popkewitzin mukaan modernille koulujärjestelmälle on näin jo tehty. Yhdistyneiden 

Kansakuntien jäsenmailleen asettamien tavotteiden mukaisesti suomalaisten koulujen tulee 

edellyttää itseltään, että niissä tapahtuva opetus on muun muassa maailmankansalaisuutta 

arvostavaa. Suomen opetussuunnitelman perusteet puhuu hyvin vähän globaalista 

kansalaiskasvatuksesta, mutta globaalius on mielestäni havaittavissa ennen kaikkea yhtenä 

alati läsnäolevana aspektina. Olisikin mielenkiintoista ottaa selvää, kuinka Popkewitzin 

mainitsemia kosmopoliittisia piirteitä lopulta vaalitaan käytännön tasolla: mitä todellisuudessa 

ovat Soben mainitsemat normatiivisen kosmopolitanismin ideaalit, jotka risteävät 

kosmopoliittisen etiikan luomisprosessissa, vai onko koulujen arki vain lopulta jotain, joka 

muistuttaa enemmän Beckin mainitsemaa kosmopolitanisaatiota kuin  kosmopolitanismia? 
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Kosmopoliittista etiikkaa toteuttaa kosmopoliitti. Appiahin teorian kosmopoliitti tiedostaa, 

että halukkuus kuulla ja ymmärtää muita ovat globaalin yhteiselon ensiaskelia. Näin hän 

osoittaa haluavansa toimia oikein kanssaihmisiä kohtaan ja ymmärtää heitä.  Olemme kukin 

henkilökohtaisen kulttuuriperimämme tuotos jonka moraalikäsitys ja arvopohja ovat 

syntyneet ympäristön vaikutuksen alaisena. Appiahin kosmopoliitti ymmärtää, että hän on 

perinyt käsityksensä ja tapansa ymmärtää maailmaa. Appiahin kosmopoliitti näkee konfliktit 

osana elämää ja ajattelee, että vain jos molemmat keskustelun osapuolet hyväksyvät tämän ja 

ovat valmiita kyseenalaistamaan uskomustensa arvon, on heidän mahdollista jatkaa 

keskustelua kehittävästi. Nämä asiat Appiahin kosmopoliitti ymmärtää universaaleina 

faktoina. Kenties tärkeämpää on kuitenkin kosmopoliitin tietoisuus siitä, ettei ymmärtäminen 

tarkoita hyväksymistä. Niin rasistista toimintaa kuin terroritekoakaan ei tule hyväksyä, mutta 

toiminta tulee voida nähdä toteuttajan henkilökohtaisen historian jatkumossa. Tiedämme 

kuitenkin, että todellisuudessa tällaisen pyytäminen keneltä tahansa, varsinkaan teon uhrilta, 

on äärimmäisen vaikeaa. Tarkkaillakseen tuota jatkumoa ja siihen liittyviä ilmiöitä tulisi 

kosmopoliitin olla ensin rehellinen ja kriittinen itseään kohtaan ja kysyä itseltään ymmärtääkö 

itsekään mitkä kaikki tekijät ovat muovanneet hänen identiteettiään? 

Appiahin kosmopoliitti ymmärtää, että makro- ja mikrotason kulttuureja on monenlaisia, ja 

että näiden välillä on eroja ja yhtenäisyyksiä ja että kulttuuriperimä yksin ei muovaa meitä 

niiksi toimijoiksi keitä olemme. Myös me itse teoillamme vaikutamme siihen keitä olemme. 

Ja siitä huolimatta, että kasvamme rooleihimme vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, tulisi 

meidän tiedostaa, että paikallisuuden luoma yhteys toisiin ihmisiin on yhtä kuviteltua kuin 

ihmisyyden luoma yhteys (Appiah, 2006, s. 135). Saatamme pitää toisia vieraina, heidän 

kieltään ja tapojaan outoina, mutta sen ei tule estää meitä pyrkimästä luomaan yhteyttä heihin. 

Toisaalta, Appiahin kosmopoliitti on kuitenkin lopulta vain teoreettinen ihanne. 

Todellisuudessa lienee mielekkäämpää nähdä Appiahin kosmopoliitti kokoelmana yksilön 

piirteitä, jotka kuvaavat kosmopoliittisia toimia hänen elämässään. 

4.3 Tulevasta tutkimuksesta 

Kaiken kaikkiaan kosmopolitanismin termin tutkiminen ja avaaminen itselleni on ollut 

mielenkiintoinen ja herättelevä matka erittäin mielenkiintoisen ja mielestäni todella tärkeän 

tutkimusalan luo. Näkisin, että seuraavassa tutkimustyössäni jatkaisin kosmopolitanismin 

tutkimista, tällä kertaa kenties oppilaan ja koulun näkökulmasta. Koulut ovat, halusimme tai 
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emme, ideologisia laitoksia. Haluaisin itse ottaa selvää, millaisia kosmopoliitteja tai 

maailmankansalaisia koulujärjestelmämme tuottaa niin teorian kuin käytännön tasolla ja 

ennen kaikkea ottaa selville, minkälaista kosmopoliittista teoriaa kouluissamme vaalitaan — 

klassista vai uutta kosmopolitanismia, vaiko molempia? Kysymystä voisi lähestyä esimerkiksi 

fenomenografian avulla.  
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